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Abstract 
Background and Aim: The bed bug, Cimex lectularius (L, 1758) is one of the most important health pests 

which have very closely related to the human environment. This study aimed to review and collect information 

on the identification and control of bed bugs. 

Methods: In this review, papers found in scientific databases were used after removing old ones as well as 

duplicate content. The information obtained from Iran and other countries of the world was categorized and 

presented in the fields of identification, level of infection, ways to control bed bugs and prevent their spread. 

Results: Many studies have shown the widespread spread of bedbugs in homes and other places such as 

student dormitories and military sanatoriums in Iran and other countries. Some factors such as increased travel of 

people as well as bed bug resistance to pesticides can be effective in the outbreak of this insect. Many methods 

have been proposed to control and limit the growth and expansion of the population of this insect. Control of this 

pest in small populations will be very easy and fast, therefore, detection of bed bugs in the early stages of infection 

is very important. 

Conclusion: Contrary to expectations, bedbugs have become very common in urban areas in recent years, and 

it seems that the spread of this insect is still increasing. Although this insect does not play a role in transmitting a 

specific pathogen to humans, its bites, especially at night, cause insomnia and loss of comfort, which is sometimes 

associated with psychological effects. The use of any of the control methods alone is not able to control this insect 

and a combination of control measures should be used. In addition, regular monitoring of this insect in areas prone 

to infection can be very effective in preventing the spread and recurrence of bed bugs. 
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  دریا طب مجله
 0011 تابستان ،2 شماره ،3 هدور

 22-70: صفحات
 10.30491/3.2.62 

 Amin_Shojaei@ut.ac.ir . پست الکترونیک:امین شجاعی :نویسنده مسئول*

 .ی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانپزشکاهیگگروه  آدرس: 

 

 

های در محیط (Cimex lectularius)های کنترل و پیشگیری از انتشار ساس تختخواب روش

 روایتی مروری: نظامی

 
 5، صمد زارعی 0، محمدرضا دستمردی 3 ، محمد نوبخت* 2 ، امین شجاعی 0خوبدلمهدی 

 
 ، تهران، ایران)عج( اللههیبقرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی م 1

 انشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانی، دی، دانشکده کشاورزپزشکاهیگروه گ  2
 ، تهران، ایران)عج( اللههیبقرکز تحقیقات طب دریا، دانشگاه علوم پزشکی م 3

 بیمارستان مسلمین، شیراز، ایرانمدیریت بهداشت،  4
 رانیفارس، بندرعباس، ا جیشمال خل ای بهداریبهداشت حرفه تیریمد 5

 

 10/12/1411 قاله:پذیرش م     15/11/1411 دریافت مقاله:

   دهکیچ
 باژوهش . این پانسان دارد یزندگ طیبا مح کینزد اریاست که ارتباط بس یمهم یساس تختخواب ازجمله آفات بهداشت ف:هدزمینه و 

 در زمینه کنترل ساس، پیشگیری از آلودگی و انتشار ساس تختخواب انجام شده است. ژهیوبهبازنگری و گردآوری اطلاعات  هدف

، پس از حذف موارد قدیمی و همچنین مطالب تکراری استفاده علمیهای در این مطالعه، از مقالات معتبر یافت شده در پایگاه ها:روش

های کنترل ساس و جلوگیری از انتشار ی شناسایی، میزان آلودگی، راههانهیزماز ایران و دیگر کشورهای جهان، در  آمدهدستبهشد. اطلاعات 

  ی و ارائه گردید.بنددستهآن، 

ی هاگاهشیآسای دانشجویی و هاخوابگاهدر منازل و دیگر اماکن از قبیل  ساسگیر حشره مطالعات زیادی، به گسترش چشم ها:یافته

 مقاومت ساس به نیو همچن افراد ییمسافرت و جابجا شیاز عوامل مانند افزا یبرخایران و دیگر کشورهای جهان پرداخته است.  درنظامی 

های زیادی برای کنترل و نیز ایجاد محدودیت در رشد و گسترش جمعیت این باشد. روش حشره مؤثر نیا انیدر طغ دتوانیها مکشآفت

ی کوچک بسیار راحت و سریع خواهد بود، لذا، تشخیص ساس در مراحل اولیه آلودگی هاتیجمعشده است. کنترل این آفت در حشره ارائه

   .بسیار حائز اهمیت است

رش این روند گست رسدیمو به نظر  اندافتهی اخیر در مناطق شهری بسیار انتشار یهاسالدر  هاساسبرخلاف انتظار،  گیری:نتیجه 

ی مشخصی به انسان نقش ندارد ولی زایماریبعامل  این حشره در انتقالاگرچه است.  شیافزا ی شهری همچنان در حالهاطیمححشره در 

 کیکار بردن هر ه بکه در برخی مواقع با آثار روانی همراه است.  شودیمدر هنگام شب باعث بدخوابی و سلب آسایش  ژهیوبهی آن هاگزش

مرتب  شیپااین،  علاوه بر قرار گیرد. استفاده مورد یاز اقدامات کنترل یقیتلف دیحشره نبوده و با نیقادر به مهار ا ییتنهاکنترل به یهااز روش

  .شدموثر با اریبس ساسمجدد  وعیاز گسترش و ش یریدر جلوگ تواندی، مناطق مستعد آلودگیدر محشره  نیا

 
 .، کنترل شیمیایی، مدیریت تلفیقی آفتکشحشرهساس،  :هاکلیدواژه
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 و همکاران خوبدل/  44

 0011 تابستان، 2 ، شماره3 دوره                                 دریامجله طب 

 مقدمه
ی تحلیل رفته و از خانواده هابالحشراتی با  هاساس

Cimicidae  و راستهHeteroptera  هاساسهستند. تاکنون از ،
. (1)شده است  گونه از سراسر دنیا گزارش 01جنس و بیش از  25

ای مایل به قرمز و جثه نسبتا درشتی دارند این حشرات رنگ قهوه
 هاساسرسد. بدن متر میمیلی 7تا  4که طول بدن حشره بالغ به 

 .(2)مرغی شکل است شکمی پهن شده و تخم و در سطح پشتی
ه ک اهمیت در پزشکی و بهداشت بوده حائزاز حشرات  هاساس
 زجملها هاساسدارند. انسان  یزندگ طیبا مح کینزد اریارتباط بس

 شناسیهایی با بومهستند که میزبان خوارخونحشرات انگل و 
فاش، پرندگان، انسان و دیگر پستانداران دارند. مختلف مانند خ

یک حشره انگل با محیط  عنوانبهساس تختخواب که امروزه 
های موجود در غارها منشأ از ساس درواقعانسان سازگاری یافته، 

ها درون غارها تغذیه گرفته و هزاران سال پیش از خون خفاش
شینی نسان از غارناست. این حشرات با تغییر شیوه زندگی ا کردهمی

 اندشده به زندگی روستایی و شهری، به همراه انسان از غارها خارج
(3). 

 Cimex lectulariusو  Cimex hemipterus گونهدو 

عنوان ساس مناطق گرمسیری شناخته شده و فقط روی انسان به
، جهت انتقال اسپرم جنس نر به مادهفعالیت انگلی دارند. حشرات 

ی خود، نیازمند وجود خون میزبان در بدنشان هستند. در هاتخمدان
نر با حرکت کردن در ی جنسی هاسلولی، ریگجفتواقع، پس از 

. وجود رفتار رسندیم هاتخمدانخون موجود در بدن جنس ماده به 
در این حشره، از  دمثلیتولخواری اجباری و همچنین نوع خون
. گونه (3) دنباشیمعوامل سازش بسیار بالای آن با انسان  نیترمهم

C. lectularius  نسبت به گونهC. hemipterus سازش بیشتری ،
گونه  نیترعیشاعنوان ، بهرونیا ازبا شرایط محیطی انسان داشته و 

شده و بیشترین مطالعات روی آن صورت  ساس در جهان شناخته
  .(4) گرفته است

ساس تختخواب پس از جنگ جهانی دوم در بیشتر کشورهای 
سیار ب ،های مصنوعیکشیافته، به دلیل استفاده از آفتتوسعه

کمیاب شد. امروزه طغیان مجدد این آفت از آمریکا، کانادا، استرالیا، 
. (8-5)آفریقا و برخی از کشورهای اروپایی گزارش شده است 

، نشان داد که نرخ بالایی از آلودگی به در کشور چینی امطالعه
ی نظامی هاخوابگاهدر  2117تا  1087ی هاسالساس در طی 

. در ایران مطالعات کمی در این زمینه صورت (0)مشاهده شده است 
 5/42ود که حد کرد گزارش 2114ی در سال امطالعهگرفته است. 

در شمال ایران،  بهنمیری در شهر بررس مورددرصد از روستاهای 
. همچنین مطالعه دیگری در شهر آمل، (11) اندبودهآلوده به ساس 

 یبررسکانتینرهای مسکونی  %01استان مازندران نشان داد که 
. تاکنون دلایل مشخصی برای (11)، به این آفت آلوده بودند شده

طغیان این حشره گزارش نشده است. اگرچه، برخی از عوامل مانند 
در  اهکشحشره ماندهیباقافزایش مسافرت و جابجایی افراد، وجود 

 در طغیان دنتوانیم هاکشآفتمنازل و همچنین مقاومت ساس به 
 .(12) باشند مؤثراین حشره 

جه توی متعدد مبنی بر گسترش قابلهاگزارشبا توجه به 
نیز تأثیر مخرب آن بر بهداشت فردی، توجه  جمعیت حشره و

شده است  دوچنداننظران در این زمینه محققین و صاحب
. این مطالعه در جهت بازنگری و گردآوری اطلاعات مفید (4،13،14)

 مرفولوژی، بیولوژی و نظر ازشناخت بیشتر این حشره  زمینه در
های کنترلی در دنیا که تاکنون جدیدترین روش رائهاهمچنین 

کارهای گرفته است. همچنین برخی از راهاند، انجامشدهگزارش
کنترل این آفت که متناسب با شرایط خاص حاکم بر مناطق نظامی 

 است. گردیدهباشد ارائه و محل زندگی سربازان می

 

 هاروش
ین مطالعه، از از نوع روایی است. در ا حاضر مطالعه مروری

 2121تا  2111 یهاسالطی  افتهیانتشارمستندات علمی و مقالات 
ساس "ی هادواژهیکلاستفاده شد. راهبرد جستجو با انتخاب 

، "ی انتشار ساسهاراه"، "ی ساسشناسستیز"، "تختخواب
 ،Cimicosis ،bed bug ، Cimex lectularius، "کنترل ساس"

nocturnal bed bug ،Parasitic diseases ،Common bed 

bug ،Infestation ،Monitoring ،Environmental factors 

،Bed bug infestation   تعیین شد. جستجوی مقالات در
 scholar Google  ،PubMed  ،Scopusی علمی از قبیل هاگاهیپا

معتبر  مقاله 311صورت گرفت و در مجموع  Science Directو 
داخلی و خارجی به دست آمد که برخی از آنها بسیار قدیمی بودند. 

 2111مقاله که پس از سال  214پس از حذف موارد قدیمی، تعداد 
خاب بودند، انت برخوردارو از اعتبار علمی بالایی  اندافتهانتشار ی
 تشابه، تعدادی دارای شدهانتخابمقاله  214از تعداد  گردید.

یگر مقالات بودند و برای جلوگیری از تکرار، حذف موضوعی با د
 دستبهمقاله وارد مطالعه شد. اطلاعات  01تعداد  تینها درشدند و 

از مقالات و مستندات علمی در ایران و دیگر کشورهای جهان،  آمده
شناسی و علائم آلودگی منطقه به ریختی، شناسستیزدر زمینه 

بیماران، اهمیت بهداشتی و های گزش روی ساس، علائم و نشانه
های انتشار و دلایل احتمالی گسترش جمعیت و زایی، راهبیماری

 ی و ارائه گردید.بنددستههمچنین کنترل ساس 

 

 ها و بحثیافته
 ی ساسخوارخونی و رفتار شناسستیز

مرحله رشدی شامل تخم، پوره سن اول تا  7این حشره دارای 
(. حشرات بالغ جنس ماده، 1-سن پنجم و حشره بالغ است )شکل

گیری در این کنند. جفتگیری میبار جفت 5پس از هر تغذیه، 
 Traumatic) زاحشره از طریق فرآیندی تحت عنوان لقاح آسیب

insemination)  ی، حشره ریگجفت. در این نوع شودیمانجام
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گیری، دیوار شکمی جنس ماده را برای جنس نر در حین عمل جفت
کند. روی چهارمین بند شکم جنس ماده، رم سوراخ میانتقال اسپ

یک بریدگی کوچک وجود دارد. این بریدگی به یک کیسه به نام 
  ی اسپرم استدارنگهشود که محل ذخیره و باز می Ribagaارگان 

(15). 
به جنس ماده، پس از چند ساعت خود  افتهیانتقالی هااسپرم

. کنندیمی ماده را بارور هاتخمرسانده و  هاتخمدانرا به 
ی بوده که در ادستهتکی و  صورتبه ی حشره مادهگذارتخم

در نزدیکی میزبان قرار داده  اتاق و عمدتاً ی مختلفهابخش
 12تا  4. جنس ماده در طول دوره زندگی که بین (14) دنشویم

 کندیمعدد تخم تولید  511تا  211متوسط  طوربه، باشدیمماه 
وعده تغذیه از  5هفته با حداقل  4ها پس از گذشت . پوره(17،18)

شوند. رژیم غذایی در هر خون میزبان، به حشرات بالغ تبدیل می
اجباری بوده و همچنین  خواریخون صورتبهدو جنس نر و ماده، 

ون تغذیه از خ مستلزمها برای انتقال به مرحله بعدی پورگی پوره
بان هستند. حشرات بالغ برای تولید تخم و سلول جنسی، به میز

ها نیاز دارند. تعداد خون بیشتری برای تغذیه، نسبت به پوره
شود متأثر از حجم اولین هایی که توسط جنس ماده تولید میتخم

 . (18)شده توسط این حشره است خون تغذیه
ها، انسان را مورد گزش و ساسهر دو جنس نر و ماده 

بار در هفته تغذیه ، یکعمدتاًدهند. حشرات بالغ ی قرار میخوارخون
به دست دقیقه  21تا  11دت داشته و خون موردنیاز خود را در م

ور از ن عمدتاً. این حشرات گردندیبازمازآن به پناهگاه پس و آورده
خت، پرزهای گریزان بوده و در طول روز در شیارهای تشک و ت

 .(18) گردندیمی تخت و مبلمان مخفی هالبهپتو، شکاف دیوارها، 
میزبان در دسترس باشد، حشرات بالغ، تغذیه  کهیدرصورت

که حشرات نابالغ عمدتاً در هر سن پیوسته خواهند داشت درحالی
ل بدن ذیه، طوکنند. پس از هر بار تغبار تغذیه میپورگی فقط یک

درصد  211تا  151درصد و همچنین وزن آن،  51تا  31حشره 
حجم بالای خون در هر وعده غذایی،  یه از. تغذ(10) ابدییمافزایش 

توان به دو مزیت عمده برای حشره، به همراه دارد. از این مزایا، می
کاهش تعداد دفعات برخورد با میزبان و درنتیجه کاهش خطر شکار 
شدن اشاره نمود. همچنین وعده غذایی بزرگ، منجر به تولید 

. البته وعده غذایی با (21) های بزرگ تخم نیز خواهد شددسته
حجم بالا، این حشره را با مشکلاتی از قبیل پارگی دستگاه گوارش 

ی کوتیکول و نیز اختلال در تحرک، مواجه ریرپذییتغمیانی، عدم 
ایجاد  هایی مانندخواهد کرد. برای مقابله با چنین چالشی، مکانیسم

فشار داخلی یا کشش در بخش شکمی در این حشره وجود دارد. 
تعداد دفعات تغذیه ساس به عوامل مختلفی از قبیل در دسترس 
بودن میزبان، مرحله زیستی، دما و رطوبت محیط، میزان جذب مواد 

  .(21)غذایی و وضعیت تولیدمثلی حشره بستگی دارد 
ها از فاکتورهای مختلفی مانند دمای پوست میزبان، ساس
از میزبان برای یافتن  شدهساطعاکسیدکربن ها و دیکایرومون

ها فقط هنگام . ساس(22،23)کنند میزبان خود استفاده می
و برخلاف شپش و کک، مدت  روندیمی به سمت انسان خوارخون

ای در این حشره مانند. رفتار تغذیهزیادی روی انسان باقی نمی
است که میزبان کمترین فعالیت حرکتی را داشته  مقارن با زمانی

باشد و به این منظور، اغلب در هنگام شب و موقع خواب میزبان، 
وع طل خواری قبل ازطورمعمول عمل خونبه. ردیگیمتغذیه صورت 
خود  یهاها به پناهگاهساس پس از آن،شده و آفتاب انجام

در جهت صرف کمترین میزان انرژی برای  هاساس .گردندیبازم
متری از میزبان خود  2تا  1رسیدن به منبع غذایی، عمدتاً در فاصله 

شوند. همچنین این حشره تمایل به تجمع در نزدیکی مخفی می
جمع ت .دکنیم یزندگ یجمعرت دستهصوبهمیزبان خود داشته و 

ای منجر به کاهش خطر شکارگر خواهد شد دسته صورتبه
 دیگر مانند یهازبانیم علاوه بر انسان، ساس تختخواب. (10،24)

. تغذیه دهدیخفاش، مرغ و حیوانات اهلی را نیز مورد تهاجم قرار م
ه، آن کطوریگیری این حشره نقش بسیار مهمی داشته بهدر جفت

هفته تغذیه نداشته باشند  2جنس نر که بیش از  شراتاز حدسته 
ای بررسی ارجحیت توانایی تولیدمثل نخواهند داشت. در مطالعه

بررسی شد و مشخص گیری با جنس ماده جنس نر برای جفت
هایی را که ماده و ها تغذیه کردهکه، جنس نر از بین مادهگردید 

 .(25, 21) دهندمی گیری ترجیحاند برای جفتتغذیه مناسب داشته

 یطولان مدت یبرا را یگرسنگ توانندیم تختخواب یهاساس
مانی حشره بدون تغذیه، تا مدت یک سال توانایی زنده. کنند تحمل

 گذاری، حشرهپیش از هر چرخه تخم کهیدرصورتبرآورد شده است. 
تغذیه داشته باشد، افزایش طول دوره زندگی و  بارکحداقل ی

کلی، میزان  طور. به(21)هد دبهترین عملکرد تولیدمثلی رخ می
ها به گونه حشره، مرحله زیستی و شانس مانی بالغین و پورهزنده

تغذیه در فواصل زمانی یکسان برای هر مرحله زیستی، بستگی دارد 
های سن اول نسبت به سایر سنین پورگی به گرسنگی، . پوره(24)

مانی بسیار حساس هستند. در صورت عدم تغذیه، متوسط زمان زنده
روز تخمین زده شده است. یکی از  7/37تا  8/13پوره سن اول از 

دلایل حساسیت بالای پوره سن اول به گرسنگی، بالا بودن نسبت 
گر مراحل زیستی این حشره سطح به حجم بدن در مقایسه با دی

باشد که خود منجر به از دست دادن آب با سرعت بیشتری می
 . (24)خواهد شد 

افزایش چشمگیر میزان مقاومت به گرسنگی، در پوره سن دوم 
ز برای انتقال ا هاساسنسبت به سن اول، به این دلیل است که 

 کنندیماز خون میزبان تغذیه  بارکحداقل یسن پورگی اول به دوم، 
مانی بین این دو مرحله شده منجر به تفاوت زنده و لذا خون تغذیه

مانی پوره سن دوم بدون تغذیه یانگین زندهم کهیطوربه ،گرددیم
. با توجه به موارد ذکر (24)روز محاسبه شده است  2/74تا  5/22از 

فرد این حشره توانایی زنده های منحصربهشده، یکی از ویژگی
 های خشکغذا و قرار گرفتن در محیط نبودمدت در  ماندن طولانی

 .است
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 (27)مراحل مختلف زندگی ساس تختخواب . 0-شکل 

 

 ی ساس شناسختیر
برای کنترل هر آفت، تشخیص و شناسایی آن، امری ضروری 

ز با استفاده ا ساسی مختلف هاگونه. تشخیص گرددیممحسوب 
. استفاده از ردیگیمی و مولکولی صورت شناسختیری هاروش

 هاگونه ی درشناسختیری هاتفاوتی شناسایی که بر پایه دهایکل
ی مختلف هاگونهی تشخیص هاراه نیترمعمولبنا شده است از 

 متریلیم 4-7. حشرات بالغ، نسبتاً بزرگ )(28) استاین حشره 
 هابالو بدون بال ) شکلیضیبعرض(،  متریلیم 5/1-3طول و 

شکمی  ودر سطح پشتی  آنهاتحلیل رفته و غیرفعال( هستند و بدن 
شده و  بند تشکیل 4پهن شده است. شاخک در این حشره از 

جهت بند است. قطعات دهانی این حشره در  3خرطوم نیز دارای 
خون تکامل یافته است و  دنیمکسوراخ کردن پوست میزبان و 

( 2-کند خرطوم در ناحیه شکمی )شکلزمانی که حشره تغذیه نمی
ی جنس نر و ماده شناسختیرترین تفاوت . مهم(20)گیرد قرار می

این حشره، مربوط به انتهای بدن است. حشرات جنس نر در انتهای 
انتهای بدنشان گرد است.  تیز ولی حشرات جنس مادهوکبدن ن

 طور تقریبی دارایتر از حشرات بالغ بوده و بهرنگها نیز کمپوره
. علاوه بر این، برای تشخیص برخی (31)متر طول هستند میلی 4/1

از یکدیگر، از طول موهای پرونتوم   Cimexهای جنساز گونه
 .(31)گردد استفاده می

 

 

 
،  تعداد بندهای شکم، شاخک تختخواب ساسحشره بالغ  .2-شکل
 (32)و خرطوم 

 

 علائم آلودگی محیط به ساس
خوار با آن هایی که حشرات خونترین چالشیکی از بزرگ

ت اس آنهاهستند، تغذیه از خون میزبان ضمن مخفی ماندن  مواجه
یی اتنه به. بر اساس مشاهده محل گزیدگی روی بدن میزبان، (33)

از آلودگی محیط به این حشره اطمینان حاصل نمود و لذا  توانینم
 .(20)بررسی گردد  دقت بهباید  موردنظرمحل 

ی آلوده، هاطیمحبهترین زمان برای یافتن این حشره در 
ن زمان، حشره بیشترین تحرک را صبح بوده چراکه در ای 4ساعت 

برای یافتن غذا دارد. این حشرات عمدتاً از خودشان بویی شیرین و 
 دهند. با افزایش جمعیت این حشرهزدگی انتشار میشبیه به کپک

در محیط را استشمام کرد که عمدتاً به  منتشرشدهتوان بوی می
 یافتن جفت در زمان منظوربهدلیل ترشح چربی در بالغین 

های . علائم دیگر آلودگی، وجود پوسته(34) باشدیمی ریگجفت
 ایهای قهوهپورگی این حشره در محل آلوده است. همچنین لکه

عنوان مدفوع از این حشره بر روی سطوح رنگ که از هضم خون به
 مهم علائمهای این حشره، از دیگر ماند و نیز وجود تخمباقی می

 . (35)باشند برای تشخیص آلودگی می

 

  روی بیماران گزش ساس یهانشانهو علائم 

ی ترکیبات ضد انعقاد کسربزاق حشره دارای ی
(Anticoagulant،) هایی برای شکستن عروق و آنزیم گشادکننده

 هانیپروتئ. این (34)است ( Proteolytic enzymes)پروتئین 
منجر به ایجاد حساسیت و همچنین ضایعات پوستی  توانندیم

ترین علائم گزش و یکی از مهم گردندخطی در میزبان  صورتبه
رنگ روی سطح پوست به  ی قرمزهایبرجستگاین حشره ایجاد 

. محل گزش ساس برای چند روز باشدیمازای هر بار گزش 
کند. اولین واکنش پوستی به محل گزش د خارش میشدت ایجابه

ساعت پس از گزش رخ دهد و  24تا  1این حشره ممکن است از 
ماند. روز باقی می 5تا  2آثار گزیدگی بسته به حساسیت میزبان 

درصد افرادی که در معرض  21تحقیقات نشان داده است که حدود 
زش این ی به گواکنش گونهچیه، بدنشان رندیگیمگزش ساس قرار 

 .(20) دهدینمحشره نشان 

هنگام تغذیه از خون، در یک  هاساساست که،  توجه جالب
ی نزدیک به هم، مورد گزش هاهیناحوعده، چندین بار میزبان را در 

 عمدتاً، محل تغذیه ساس روی بدن میزبان رونیا ازند. دهیمقرار 
 تنگذاش تمایز در بوده و این علامت ای یا ردیفیخوشه به شکل

 یتاهم حائز بسیار خوارخونحشرات  دیگر با گزش این حشره محل
 .(3-است )شکل

 هاپادتنگیری میزان های اندازهامروزه با استفاده از روش
توان از حضور ساس در محل ها( در بدن انسان، می)ایمونوگلوبولین

ننده کنوع پروتئین حملواقع یک  زندگی بیمار، آگاهی یافت. در
در بزاق  (Nitrophorin) اکسید نیتریک به نام پروتئین نیتروفورین

به بدن میزبان  که در حین تغذیه، ردوجود دا C. lectulariusگونه 
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 47/  ینظام یهاطیدر مح( Cimex lectulariusاز انتشار ساس تختخواب ) یریشگیکنترل و پ یهاروش  
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عنوان واکنش به گزش، پادتن در بدن میزبان ترشح به تزریق شده و
 (Immunoglobulin E. تولید پادتن نوع ای )(30-37) گرددیم

، رچهاگ .تواند باعث ایجاد حساسیت شدید در بدن میزبان گرددمی
گزارش  C. lectulariusاین نوع حساسیت فقط برای گونه  تاکنون

شده است. در اکثر افراد تحت آزمایش که دارای علائم مشخص 
 دهیدع ای نیز گزیدگی ساس روی بدنشان بودند ترشح پادتن نو

 .(41)است  شده

 

 درمان ساس گزیدگی

شستشوی محل گزش ساس و همچنین استفاده از 
ی که روی هایها برای ضدعفونی و از بین بردن باکتریبیوتیکآنتی

کنند، علاوه بر تسکین خارش، خطر ابتلا به عفونت زخم رشد می
. عمدتاً برای درمان (10) دهدیمپوستی ناشی از گزش را کاهش 

های خوراکی، هیستامینعلائم گزش ساس، استفاده از آنتی
 .(41)های ویژه از زخم مفید خواهد بود پمادهای موضعی و مراقبت
مدت از کورتیکواستروییدهای خوراکی  علاوه بر این، استفاده کوتاه

 .(42)پوستی توصیه شده است های برای درمان تاول
 

 
 (43)منقطع  صورتبهمحل گزش ساس  .3-شکل

 

 تختخواب ساس ییزایماریب و یبهداشت تیاهم
هایی از قبیل عوامل لیشمانیا، شاگاس و عامل حضور پاتوژن

زای تب خرگوشی در بزاق این حشره گزارش شده است. در بیماری
 ،در بدن این حشره یافت شدE و   Bهای نوعهپاتیت 1071سال 

ها ین ویروسابرای تکثیر  ازیموردنمحققین دریافتند که پروتئین  اما
. از این رو، عدم وجود نوعی پروتئین (44)در بدن ساس وجود ندارد 

زای های بیماریروی سطح سلول این حشره مانع از تکثیر ویروس
بررسی پتانسیل  نهیزم در. مطالعات زیادی (25)گردد انسان می

شده است.  زا توسط ساس به انسان انجامانتقال عوامل بیماری
 شناسایی زای انسان در بدن ساسعامل بیماری 28تاکنون بیش از 

به بیماری شاگاس و تب خندق  توانیم آنها نیترمهمشده که از 
 گونه گزارشی مبنی بر انتقالحال، تاکنون هیچ این اشاره نمود. با

د یاین عوامل توسط ساس به میزبان تایبیولوژیکی یا مکانیکی 
خواری مکرری که به دلیل خون هاساسنشده است. علاوه بر این، 

گردند. در کشور ، باعث فقر آهن میدارند خودروی میزبان 
هندوستان تغذیه این حشره به عنوان عاملی مهم در ایجاد فقر آهن 

 .(44, 45)در کودکان گزارش شده است 
شده توسط  های ایجادواقع به گزش در ، Cimicosis اصطلاح

خواری باعث گردد. بزاق این حشره در هنگام خونساس اطلاق می
شدید در میزبان گردیده و به دنبال آن،  خارش و ایجاد تحریک

(. این 4-آورد )شکلحساسیت را به وجود می و وستیپ یهاراش
حشره علاوه بر ایجاد خارش و تورم در پوست میزبان، باعث ایجاد 

 ،یاجتناب یرفتارها اضطراب، لیقب از یروان مشکلاتبرخی از 
 نینهمچ و حشره وجود به حد از شیب تیحساس کابوس، ،یخوابیب

 به ،شرفتهیپ اردمو در و گرددیم شخص یعملکردها در اختلال
 انگل به آلودگی توهم یا( ایانتموفوب) حشرات از یتوهم ترس

(Delusional parasitosis) در بد بوی ایجاد. شودمی منجر 
 رهحش این بهداشتی مشکلات از تواندمی نیز زده ساس هایمکان

 یاراد که یمارانیب از یتعداد بررسی جینتا. (47،48)گردد  محسوب
 داد اننش ،یاسلواک کشور در بودند بدنشان یرو یپوست عاتیضا

 درصد( ضایعات روی بدنشان به 0/01نفر ) 57بیمار بالغ،  42که از 
بوده و یک نفر  C. lectulariusخاطر گزیدگی ساس تختخواب، 

  Oeciacus hirundinisدرصد( به علت گزش ساس، گونه 7/1)
نفر  4خونی یا فقر آهن، نفر کم 3نفر، در  57بوده است. از این 
نفر حساسیت شدید به گزش حشره مشاهده  11تنگی نفس و در 

 .(40)شد 
 

 
های مختلف به گزش ساس واکنش بدن میزبان با حساسیت .0-شکل

(30،51) 

 

 گسترش ساس  یاحتمال لیدلاهای انتشار و راه

ا مبنی بر های متعددی از سراسر دنیهای اخیر، گزارشدر سال
ل از قبی هاییمکانگیر آلودگی به این حشره در گسترش چشم

ها و حتی منازل شهری های نظامی و دانشجویی، آسایشگاهخوابگاه
. در شهر اهواز مطالعات نشان داده که (5،0،51،52)شده است  ارائه
. اند، آلوده به ساس بودهرد بررسیهای مودرصد خانه 41/0

ی اند که، آلودگهمچنین متخصصین بهداشت در کانادا گزارش داده
های عمومی در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول بیش از در مکان

بررسی میزان آلودگی  بای امطالعه. در (7) یابددرصد افزایش می 51
، مشخص شد که جمعیت ی نظامی کشور چینهاخوابگاهساس در 

بالای سربازان در این مناطق و همچنین تغییر مکان سربازان در 
 .(0)کم، منجر به گسترش این حشره شده است  زمان مدت
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مطلوب برای انسان، رشد این حشره در شرایط دمایی و رطوبت 
غذا برای این حشره،  واقع میزبان علاوه بر تأمین کند که درمی

. (53)کند نقش مهمی در ایجاد شرایط محیطی مناسب، ایفا می
شرایط محیطی مناسب برای این حشره، محیط گرم و تاریک بوده 

ها، مبل، درز سقف، پشت کاغذهای اً در درز بین تشکو عمدت
دیواری و دیگر وسایل خانگی مناسب برای مخفی شدن یافت 

رؤیت است. قرار  راحتی با چشم غیرمسلح قابلگردد که بهمی
ی، شتپکولههای مسافرتی، ساک و گرفتن ساس در وسایل و چمدان

. به دلیل (54-54)د گردعمدتاً باعث انتقال آنها به مناطق جدید می
 هاساس، تجارت جهانی و همچنین مقاومت هامسافرتگسترش 
های این حشره در دنیا در حال گسترش و ها، جمعیتکشبه حشره

 . (57)انتشار است 
 با استفاده از مارکرهای تیجمعژنتیک  نهیزممطالعاتی که در 

های دهد که عمدتاً شروع آلودگیشده است نشان میمولکولی انجام
حشره جنس مناطق مختلف به این حشره، از طریق حضور یک 

. برای یافتن منشأ (58،50)گیری کرده، اتفاق افتاده است جفت ماده
، ظرموردنآلودگی، باید از سابقه مسافرت افراد مستقر در محل 

سرا، خرید مبلمان جدید و ورود همانتاریخچه اقامت در هتل یا م
 حوادث یط در. همچنین (41)میهمان جدید به خانه، آگاهی یافت 

 راکمت لیبه دل ،ابندییم اسکانها اردوگاه در افراد که رمترقبهیغ
 حسط کاهش نیهمچن و لیوسا ییبجاجا ،افراد ادیز تردد ،تیجمع

 ژهیوبه ساس گسترش و وعیش احتمال ،یبهداشت شیپا و خدمات
 شیاافز داشته، وجود ساس به یآلودگ سابقه قبلاً که یمناطق در
 تردد و اسکان سربازان به لحاظهای نظامی نیز آسایشگاه ابدییم

ز اباشند که های شیوع ساس میاز مناطق مختلف کشور، از مکان
 .(41)های نظامی آلودگی به این آفت گزارش شده است آسایشگاه

ربن، اکسید کهای حاوی دیپایش مرتب این حشره با استفاده از تله
ام بوی استشم خواب و نیز استفاده از های چسبنده، بازرسی اتاقتله

 .(54)شده توسط آنها ضروری است  ساطع

 

 کنترل ساس 
های متعددی جهت کنترل و همچنین ایجاد تاکنون روش

. تشده اس محدودیت در رشد و گسترش جمعیت این حشره ارائه
مجموعه اقدامات کنترلی برای این آفت به سه بخش عمده 

قسیم یی و کنترل شیمیایی تایمیشریغشناسایی و پایش، کنترل 
  :گرددمی

ح این آفت در سط زودهنگامشناسایی : شناسایی و پایش -0

واقع،  در .استآن  موقعبهپایین جمعیتی، اولین گام در جهت کنترل 
اقدامات لازم برای کنترل این حشره  یک رابطه مستقیم بین تعداد

چک و اولیه این آفت، های کوو میزان آلودگی وجود دارد. جمعیت
 کنی نیاز دارند. درشیمیایی مختصری برای ریشهاقدامات غیر

شده این حشره به اقدامات  های بزرگ و مستقرکه، جمعیتحالی
. (41)شیمیایی و غیرشیمیایی زیادی برای کنترل نیازمند هستند 

جهت تشخیص آلودگی محل موردنظر به ساس تختخواب، عمدتاً 
های موارد از قبیل ساس تمامیکه  شودیم از بازدید بصری استفاده

ها باید ی پورگی و تخمهاپوستههای خون روی سطوح، مرده، لکه
مورد برسی قرار گیرند. همچنین جهت شناسایی گونه این  دقتبه

با استفاده از پنس بدون آسیب به  توانیمیی زنده را هانمونهآفت، 
ی نموده و درون ظروف مخصوص آورجمعقطعات و زوائد بدن آنها، 

درصد به آزمایشگاه منتقل کرد. علاوه بر  71 اتانولنمونه، حاوی 
جای مانده از حشره، از چندین روش دیگر نیز استفاده از علائم به

 ود. شاستفاده می هاطیمحبرای تعیین آلودگی در منازل و  دیگر 
(، Active monitoringپایش این آفت شامل پایش فعال )

های و استفاده از سگ(، Passive monitoringپایش غیرفعال )
 . (50)باشند دیده میآموزش

ن اکسید کربهای جاذب حاوی دیپایش فعال با استفاده از تله
(، ولی در پایش غیرفعال، بجای 5-گیرد )شکلت میو گرما صور

های چسبنده برای به دام انداختن حشره های جاذب از صفحهتله
 ید بصرید. مطالعات نشان داده است که باز(54)شود استفاده می

رخوردار ب هاساسیی از دقت و کیفیت بالایی برای یافتن تنها به
برابر کارایی بالاتری  4های غیرفعال، حدود نیست. همچنین تله

نسبت به جستجوی مستقیم و بازدید بصری در یافتن حشره داشته 
است. از طرف دیگر، دو روش پایش فعال و غیرفعال قادر به یافتن 

تر رو، برای یافتن و تخمین دقیقاین . ازباشندینمهای حشره تخم
 شده هیتوصجمعیت آفت، استفاده تلفیقی از هر سه روش مذکور 

دیده نیز عمدتاً برای  های آموزشسگ. استفاده از (42) است
های بزرگ و غیرمسکونی مانند مدارس عملکرد بهتری نشان مکان

 . (43) داده است
 

 
 دیص یبراو مواد جاذب شیمیایی کربن  دیاکسیدتله حاوی  .5-شکل

 (44) تختخواب یهاساس

 
 

یی ایمیشریغی هاروشفاده از است: شیمیاییکنترل غیر -2

های مکانیکی و فیزیکی بوده که باعث کاهش عمدتاً شامل روش
و همچنین ممانعت از  کشآفتخطرات ناشی از تماس انسان با 

گردد. کنترل غیرشیمیایی متشکل از ایجاد مقاومت در حشره می
 است:موارد زیر 
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 40/  ینظام یهاطیدر مح( Cimex lectulariusاز انتشار ساس تختخواب ) یریشگیکنترل و پ یهاروش  
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  :شستشو و خشک کردن البسه در دمای بالا -2-0

درجه  41ی شدید، البسه خواب در دمای هایدگآلودر 
و  هاخوابرختالبسه از قبیل  کردنخشکشستشو شود.  گرادیسانت
ا و همنسوجات که آلوده به این آفت هستند و همچنین کیف همه

 تمامیبرای از بین بردن  گرادیسانتدرجه  41در دمای  هاچمدان
قرار دادن  مراحل زندگی ساس مناسب است. برای این منظور

های کنوسایل زیر تابش مستقیم خورشید یا استفاده از خشک
درجه را مهیا کنند، مفید خواهد بود  41صنعتی که حداقل دمای 

(45) . 

ی بدون هالونیناقرار دادن البسه در داخل  -2-2

و سایر وسایل خواب در  هابالش ،: در این روش پتو، تشکمنفذ

ی با روش خفگ هاساستا  شوندیمی بدون منفذ قرار داده هالونینا
 و در اثر کمبود اکسیژن و عدم دسترسی به میزبان از بین بروند.

 وی یا جاروبرقیبخارشاستفاده از  -2-3

یی که آلودگی شدید وجود دارد، تمامی وسایل هاکانمدر 
خواب از قبیل تشک، تمامی سطوح تخت و تشک و شیارها و خلل 

، شیارهای کمد و تمامی منافذ موجود در سطوح دیوار و آنهاو فرج 
 سهیکی مکش قوی تمیز شده و جاروبرقحتی داخل کلید و پریزها با 

 . (44)بلافاصله معدوم گردد  زباله

 استفاده از روش تغییرات دمایی -2-0
برای از بین  گرادیسانتدرجه  51با توجه به اینکه دمایی حدود 

ها نیاز است، های آنشده و همچنین تخم های مخفیبردن ساس
برای  گرادیسانتدرجه  51بنابراین رساندن دمای اتاق به دمای 

ند به برخی توااگرچه این روش می تواند مفید واقع شودکنترل می
وسایل چوبی که به دما حساس هستند آسیب  ژهیوبهاز وسایل خانه 

 .(41)برساند 
)وابسته  -5/31تا  -21حشره توانایی زنده ماندن در دماهای 

به مرحله زندگی حشره( را نداشته لذا، قرار دادن وسایل آلوده در 
. علاوه (24)گردد منجر به از بین رفتن این آفت می شده ذکردمای 

ها در دمای بر این، تحقیقات نشان داده است که قرار دادن ساس
ها روز متوالی باعث از بین بردن آن 5/3درجه به مدت  -18تا  -15

 .(47)شده است 

 بهسازی محیط -2-5

در این روش با از بین بردن خلل و فرج و درزهای موجود در 
و همچنین شیارهای  هاشگاهیآساو  خواباتاقدیوارها، سطوح داخل 

ی اختفا و هامحلها و موجود در تختخواب و کمد، پناهگاه
و محیط برای زندگی این حشره  رودیمها از بین ی ساسزیرتخم

 .شودیمنامناسب 

ی شهری و مسکونی، وجود هاطیمحعلاوه بر  که یینجاآ از
و  های دانشجویانها و خوابگاهاین آفت یکی از معضلات آسایشگاه

های مذکور، ، لذا اجرای این روش در مکانباشدیمسربازان نیز 
ستفاده ا بسیار مفید باشد. تواندیمقبل از اقدامات کنترل شیمیایی 

 41تا 1کم ) نسبتاًی با آلودگی هایهای مذکور در محلاز روش

درصد موارد،  01حشره زنده( با موفقیت خوبی همراه بوده است و تا 
. اگرچه رعایت بهداشت (48, 35)منجر به کنترل آفت شده است 

کنی این حشره تنهایی منجر به ریشه محیط و بهسازی آن به
شده و از  هاساسگردد، ولی باعث کاهش آلودگی و فراوانی نمی
 . (40) کندیمی مجدد نیز پیشگیری هایآلودگ

 

  کنترل شیمیایی-3

 دورکنندهاستفاده از مواد   -3-0

مکملی برای  عنوانبههای حشرات امروزه دورکننده
 دکنننقش بسیار مهمی را در کنترل آفات ایفا می هاکشآفت

ی بویایی مرکزی قادر به هارندهیگ. حشرات از طریق (71،71)
ستند ه دورکنندهو  کنندهجلباز ترکیبات  شده ساطعدریافت بوی 

ی هاانداماین  C. lectulariusگونه  ژهیوبه هاساس. در (72،73)
 .(74)است  قرارگرفتهحسی در شاخک حشره 

بودن بر موجودات  خطرکمی حشرات به دلیل هادورکنندهاز 
. استفاده زیادی شده است ستیزطیمحبرای  خطریبغیرهدف و نیز 

اختلال در یافتن میزبان در  منظوربه عمدتاً هادورکنندهاز این 
 ریتأث. (75،74)گردد استفاده می هاکنهو  خوارخونحشرات 
جر و من ماندهیباقی این مواد باید برای حداقل چند روز دورکنندگ

از این  توانیمگردد. برای دور کردن ساس  هاساسبه دور کردن 
و  هالباس، هاچمدانی مختلف خانه از قبیل هاقسمتدر  دورکننده

رختخواب، مبلمان و درب ورودی منازل استفاده نمود. تاکنون تعداد 
 دورکنندهاست. دو نوع  شده ارائهبه بازار  هادورکنندهمحدودی از 

و ( Isolongifolanoneطبیعی با نام تجاری ایزولانجی فولانون )
ی در دور توجهقابلتاثیر ( Isolongifolenoneفولنون ) ایزولانجی

. همچنین از اسانس گیاه (77)کردن این حشره داشته است 
ی این حشره دورکنندگبرای ( Origanum vulgareمرزنجوش )

. برخی از (78)استفاده شده و نتایج قابل قبولی گزارش شده است 
و یا شامپ صورتبهی سیلیکونی که هاروغنمانند  دورکنندهمواد 

ی ساس تختخواب دورکنندگ، جهت ندشویمکرم پوست تولید 
. لازم (70)مستقیم روی بدن انسان قابل استفاده هستند  صورتبه

به ذکر است که استفاده موضعی از دورکننده بر روی پوست انسان 
منطقی و کاربردی نیست. زیرا  هاساسبرای ممانعت از گزش 

مورد گزش قرار دهند  توانندیمتمام نقاط پوست انسان را  هاساس
و  (DEETیی مانند دی اتیل تولوآمید )هادورکنندهو لذا استعمال 

ی شیمیایی و اسانس های گیاهی بر روی تمام هادورکنندهایر یا س
غیرممکن است، حتی اگر  عملاًسطح پوست انسان در هنگام شب 

 .(41)باشند  مؤثر کاملاً

 هاکشحشرهاستفاده از  -3-2
برای کنترل  استفاده موردکش آفت نیترجیراگذشته  در
ددت از گروه کلره بود. امروزه کارشناسان  کشحشرهها، ساس
انند. داز ددت می هیرویبترین عامل طغیان این آفت را استفاده مهم

صورت عمده در سراسر کش بهپس از جنگ جهانی دوم این آفت
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 و همکاران خوبدل/  71

 0011 تابستان، 2 ، شماره3 دوره                                 دریامجله طب 

. با توجه به خطراتی که (7)استفاده شد  هاساسکنترل  جهان برای
ی شیمیایی در آلودگی محیط زندگی انسان هاکشاستفاده از حشره

دارد، استفاده از این روش، پس  هدفریغو تاثیر سوء بر موجودات 
با آن توصیه  توأمیی و یا ایمیشریغاجرای عملیات کنترل از 

ی مبارزه غیرشیمیایی علاوه بر کنترل هاروشی سازادهیپ. گرددیم
به کاهش مصرف سموم  تواندیمساس و کاهش وفور آن 

 منجر شود و ستیزطیمحو متعاقب آن کاهش آلودگی  کشحشره
 .ودشیمیی جوصرفهی کنترل نیز هانهیهزهمچنین در 

 بقاییا یپاشسم شامل ی تختخواب،هاساسشیمیایی  کنترل
با فرمولاسیون محلول در  هاکشحشرهداخلی با استفاده از برخی 

 هاکشآفت. این حشرات در مقابل برخی از باشدیمگردها  آب و یا
گرد، دارای مکانیسم رفتاری از نوع پرهیز از تماس  ونیفرمولاسبا 

کشی برخی از این ته قدرت حشرههستند. الب کشحشرهبا 
منجر به کاهش تاثیر این رفتار حشره در مصونیت از  هاکشحشره
 این حشره و یهاپناهگاه . برای این منظور(81)شود یم کشآفت

 ویر بر میزبان به رسیدن برای تختخواب هایساس که سطوحی
 چارچوب .ی ابقایی قرار گیردپاشسم، باید تحت کنندیمحرکت  آن

 و چوبی تختخواب نوع دو آن )هر یهالهیم و ، تختههاتختخواب
 و درزها ،هاشکاف ،هاتشک یهادکمه ،هالبه نوارها، درزها، فلزی(،

 وها پنجره و درها چارچوب ،هااتاق کف و دیوارها یهاترک
 باا )پریزه و اثاثیه، حتی کلید در اتصال و مفصل و لولا یهامحل

 ،کششرهح که نمود دقت باید. گردند یپاشسم بایستی لازم( اطیاحت
، اندشدهیمخف آن درها ساس که ییهاشکاف و درزها داخل به
 پاشمحلولی هاپمپاز  توانیمی پاشسمبرای  .کند نفوذ یخوببه

ساز دستی کوچک هم استفاده کرد. باید ی اسپریهاظرفو یا حتی 
ی در خوببهتمام سطوح را بپوشاند و  کشحشرهدقت شود ماده 

 درزها نفوذ نماید. وحفرات، خلل و فرج 
برای کنترل ساس  تفادهمورداسی هاکشحشرهسه گروه عمده 

 ندهستها ی رشد و کارباماتهاکنندهمیتنظها، شامل پیرترویید
ر ، تاثیهااسانسهمچنین برخی از ترکیبات گیاهی مانند  .(81)

میزان  کهیطوربه اندداشتهی در کنترل این آفت جهتوقابل
 ترکیبات در مقایسه با کشندگی حاصل از مخلوط گونهنیاکشندگی 

ه و از طرفی بود بخشتیرضاترکیبات پیرتروئید و شبه نیکوتین 
منجر به کاهش خطرات ناشی از ترکیبات مصنوعی برای موجودات 

 .(82،83) گرددیمغیرهدف 
 موردیی که امروزه علیه این حشره هاکشآفت نیترجیرااز 
ها، نیکوتینبه مخلوط پیرتروئید و شبه توانیم ردیگیمقرار  استفاده

ید، تلوماتیلدینوتفوران، دیکلرووس، مالاتیون، پیرترین، دی
یدار از گروه فپرمترین، کلرپیریفوس، کلروفناپیر، ایمیداکلوپراید )کن

گیاهی اشاره  یهااسانسنئونیکتینوئید(، فیپرونیل، اسپینوزین و 
به همراه برخی از  هاکشحشره . بکار بردن(87-84, 41)نمود 

از قبیل خاک دیاتومه و یا پودر سیلیس باعث  ضرریبپودرهای 
شی کو در نتیجه قدرت حشره کشحشرهافزایش خاصیت ابقایی 

کش تدخینی دی . همچنین، فشار بخار بالای آفت(88) گرددیمآن 
مراحل زیستی ساس  همهباعث از بین بردن  (DDVP)کلرووس 

ر ب هاکشآفت. به دلیل تاثیر اندک (14)گردد ها میخصوصاً تخم
ی ندگارگردد که بسته به مای این حشره، توصیه میهاتخمروی 
 یپاشسمروز پس از اولین استفاده،  21تا  4، مورداستفاده کشآفت

لامبدا سی هالوترین )آیکون( ظرف  کشحشره. (80)تکرار گردد 
مراحل زیستی این حشره را  همهدقیقه توانایی کشتن  21مدت 

 لازم برای زمان مدتداشته است. همچنین در شرایط آزمایشگاهی، 
(، 50LTجمعیت حشرات تحت آزمایش )درصد  51 ریوممرگ

و  41، 53های بیفنترین، دلتامترین و پرمترین به ترتیب کشآفت
 . (01)دقیقه گزارش شده است  88

ن در کلرپایریف کشآفتاستفاده از  ریتأثای که روی در مطالعه
ی با خاک گردپاشی جاذب به همراه هاتلهمقایسه با استفاده از 

به  و تیمار تله کشآفتدیاتومه انجام گرفت، نشان داد که تیمار 
 4/07یاتومه به ترتیب باعث کاهش جمعیت به میزان همراه خاک د

.  به کار بردن کنترل تلفیقی منجر (80)درصد شده است  7/80و 
ی هاآپارتماندرصدی جمعیت این حشره در  01به کاهش بیش از 

. بنابراین جهت کنترل بهتر این حشره، (42،01)است  شده آلوده
استفاده از مجموعه اقدامات کنترلی در قالب کنترل تلفیقی آفات 

(IPM )(41) است شده هیتوص. 

 

 ممانعت از انتشار و آلودگی به ساس
ی موجود در مناطق آلوده به ساس، جلوگیری هاچالشیکی از 

ر، به موارد زی از انتشار و آلوده شدن مناطق غیرآلوده است. با توجه
ی مجدد به ساس و همچنین انتقال و گسترش آن به مناطق آلودگاز 

 .نمود یریجلوگ توانیم یادیز حدود تاغیرآلوده 
وسایل  همهبار( ی یکاهفتهی )حداقل ادوره صورتبه. افراد 1

 صورتبهرا  هاچمدانخود از قبیل تخت خواب، تشک، البسه و 
ساس اطمینان  وجوددهند و از عدم  ی دقیق قراربررس موردبصری 

 . (52)حاصل کنند 
تا حد امکان از وسایل چوبی کمتری در مناطق مستعد  .2

 آلودگی به ساس استفاده گردد.
در مدتی که افراد در  هاساسبرای جلوگیری از انتقال  .3

و دیگر  هاچمدان همهمعرض محیط مشکوک به آلودگی هستند، 
 .(41)نگهداری شوند  شدهمهرومومی پلاستیکی هاسهیکوسایل در 

از استفاده از وسایل چوبی و خرید البسه و  الامکانیحت .4
در غیر این صورت قبل از  ،خودداری گردد دومدستوسایل چوبی 

 وملز صورت در وبصری و دقیق بررسی شوند  صورتبهانتقال 
 صورتآنها  یرو یپاشسم و ییزداحشره شامل کنترل اتیعمل

  .ردیگ
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از انتشار ساس در  یریدستورالعمل کنترل و جلوگ

 یمناطق نظام
با توجه به شرایط خاص حاکم بر مناطق نظامی، برخی از 

های کنترل و پایش این حشره متفاوت با مناطق دستورالعمل
. لذا علاوه بر موارد ذکر شده، رعایت موارد زیر برای استمسکونی 

در مناطق نظامی ضروری کنترل و پایش هر چه بهتر این آفت 
 :است

 ینظام یهااز سنگرها و خوابگاه یبرخ طیبا توجه به شرا .1
 نیوجود دارد، لذا بهتر یادیو سقف آنها خلل و فرج ز وارهایکه در د

ره کش بر حشآفت ریحشره بوده و مانع از تاث یاختفا یمکان برا
 ارهاوید یسنگرها بهساز نیاقدام مؤثر در ا نیاول رونی. ازاگرددیم
 .باشدیم

قرار  نیزم ریاز سنگرها که ز یخاص برخ طیبا توجه به شرا .2
برخوردار  ینور کاف نیمناسب و همچن یهوا هیگرفته و از تهو

قرار  یروز را برا کیکه سربازان در هفته  گرددیم هیتوص ستندین
ر نو ریها زپوشتختخواب، کوله و کف لیخود از قب لیدادن وسا
 یکه دارا یگردد در مناطقیم هیصاص دهند. توصآفتاب اخت

 اریختبزرگ در ا رنگاهیس یهاکیگرم هستند، پلاست یهاتابستان
ته سربازان هر هف لیوسا هیسنگرها قرار داده شده تا کل نیمسئول

 .ردیروز قرار گ کینور آفتاب به مدت  ریو ز کیدر پلاست
ز ورود به سنگرها، قبل ا نیب ییجابجا نیسربازان در ح .3

روز به همراه قرص برنج در  2خود را به مدت  لیوسا د،یسنگر جد
از تا از گ ببندندبزرگ قرار داده و درب آن  یکیپلاست یهاپاکت

 همهروش  نیشود. با ا یریمتصاعد شده از قرص برنج جلوگ
 یریگسترش ساس جلوگ زرفته و ا نیاز ب لیها در وساساس

 زین یرباز پس از بازگشت از مرخصورود س یعمل برا نی. اشودیم
 .گرددیم هیتوص

 لیاز وسا یسربازان برخ ینظام یهاگانیدر  کهیدرصورت .4
 ،دهندیپتو و ... را در انبار قرار م ،زاتیتجه ،کوله لیخود را از قب

 کیهر سرباز به صورت جداگانه در پلاست لهیبهتر است که وس
 مهروموم شود.

حشره، اطراف  یاختفا یها برامکان نیتراز مهم یکی .5
ها در روکش قرار دادن تشک رونی. ازااستها روکش تشک

 .خواهد شدحشره  نیا یمانع از اختفا ک،یپلاست
فاصله داده شود تا مانع از  وارهایاز د دیتخت سربازان با .4

استفاده از  نیبه تختخواب گردد. همچن وارهایانتقال ساس از د
 ریدر ز یپودر نیپرمتریگرد مانند سا ونیاسبا فرمول ییهاکشآفت

 به نیحشره از زم نیتخت مانع از انتقال ا هیها و اطراف پاتخت
 .گرددیتختخواب م

 همهممانعت شود.  هاتخت ریاز قرار دادن کوله سربازان در ز .7
قرار ها فاصله از تخت نیشتریدر سنگر در کمد و با ب دیها باکوله

 .دنریگ

 
 یهاشگاهیسنگرها و آسا یپاشجهت سم یبهدار کارکنان .8

مختلف  یهاکشاز آفت یابه صورت دوره الامکانیآلوده، حت
 گردد. یریکش جلوگحشره به آفت نیاستفاده کنند تا از مقاومت ا

 ریتصو یحاو ییمنطقه، بروشورها یتوسط بخش بهدار .0
 ییجهت آشنا هیاز اطلاعات اول یآن و برخ یحشره، محل اختفا

 .ردیسنگرها قرار گ اریو در اخت شده هیسربازان با ساس تختخواب ته

 

 گیرینتیجه
 تمامیدر  تختخوابساس  روزافزونبا توجه به گسترش 

اع شناخت آفت، اطل نهیزم درمناطق مسکونی، افزایش سطح آگاهی 
از آلودگی محل و انجام مراحل اولیه کنترل برای کاهش جمعیت 

آن ضروری است. پایش و کنترل این آفت و ممانعت از گسترش 
ی کوچک بسیار راحت و سریع خواهد بود لذا تشخیص هاتیجمعدر 

است. علاوه بر این،  تیاهم باآفت در مراحل اولیه آلودگی بسیار 
 نای مهار به قادر تنهاییبه کنترل یهاروشبکار بردن هر یک از 

 ز قبیلا کنترلی داماتاق از تلفیقی باید نخواهد بود. از این رو، حشره
امر کنترل موفق این  در ییایمیش و یکیزیف مختلف یهاروش

حشره به کار گرفته شود. جابجایی وسایل، کاهش سطح خدمات 
بهداشتی و پایش جمعیت حشره، احتمال شیوع و آلودگی مجدد 

دهد. همچنین استفاده از وسایل محیط به این آفت را افزایش می
هایی که مستعد آلودگی به این وم در محیطدچوبی و البسه دست

د. در شوآفت هستند منجر به انتقال این آفت به مناطق جدید می
ین ب آنهاجایی مداوم سربازان و وسایل های نظامی نیز جابهمحیط

تواند از دلایل اصلی انتشار این آفت در ها میسنگرها و آسایشگاه
در صورت لزوم، پیش از گردد تا این مناطق باشد. لذا توصیه می

وسایل بازدید گردد و در صورت وجود آلودگی،  همهجابجایی سرباز، 
، پس از کنترل آفت در مناطق آلوده، تینها درضدعفونی شوند. 

ربن، اکسید کهای حاوی دیپایش مرتب این حشره با استفاده از تله
وسایل جدید که احتمال  همههای چسبنده و بازرسی دقیق تله
تواند در جلوگیری از گسترش و شیوع مجدد گی را دارند، میآلود

 آفت بسیار موثر باشد.
 

از همه اساتیدی که در غنای مطالب  تشکر و قدردانی:

 د.آیرسان بودند، نهایت تشکر و قدردانی به عمل میحاضر یاری
 

همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله  :نقش نویسندگان

د و همه با تایید نهایی مقاله حاضر، یا بازنگری آن سهیم بودن
 .پذیرندت و صحت مطالب مندرج در آن را میمسئولیت دق

 

 تضادونه گ هیچکنند که تصریح میویسندگان ن تضاد منافع:

 .منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
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